Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda para este endereço. Se deseja entrar em contato conosco, escreva para < geepe@geepe.ch >.

Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
NOVIDADES E EVENTOS
I CONGRESSO ESPIRITA DA SUICA COSME MASSI E ADALBERTO BAQUIT
Em Setembro deste ano, a Suíça receberá o seu primeiro congresso espírita, com palestrantes de renome: Divaldo Franco, Jorge Godinho, Dr. Alberto
Almeida, Sandra Borba, entre outros. Inscrições em linha em www.fesuisse.org
COSME MASSI E ADALBERTO BAQUIT
Em Abril no GEEPE, nos dias 19 e 26 , respetivamente. Não faltem !

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Normose" (por Divaldo P. Franco). Ler

01/03
Fora da caridade não há salvação
por Pedro Lúcio

Áudio: “Agir de acordo" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

08/03
Les ouvriers de la dernière heure
por Lívia Lúcia

Vídeo-palestra do mês anterior: Ego, a máscara - libertação do ego, por Divaldo P.
Franco. Assistir

15/03
Não se pode servir a Deus e a Mamon
por William Viana

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: “Perdão" (Programa Transição, com Raúl Teixeira). Assistir

Liberte sua Alma
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

22/03
Cura e auto-cura
por Eva Pereira de Oliveira
29/03
Fugas psicológicas e dependências
vídeo-palestra por Rossandro Klinjey

Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve.
Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro
prendem tanto quanto as algemas de bronze.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de
Calígula, podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava, por isso, de
ser um cavalo.

06/03
Mód. XIII, Rot. 3: Instinto e inteligência

Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que
serviram a milhões e cujos donos desapareceram.

13/03
Mód. XIII, Rot. 4: O necessário e o supérfluo

Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A
armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário inteligente.

20/03
Mód. XIV, Rot. 1: Igualdade natural e desigualdade de
aptidões

Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por
vezes se escondem no cálice do lírio.

27/03
Mód. XIV, Rot. 2: Desigualdades sociais. Igualdade de
direitos do homem e da mulher
Evangelização infantil:
04/03

Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os
museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros “cadáveres de
vantagens mortas”.

Maternal: Respeito e Amor
2°ciclo: Trabalho e Responsabilidade
18/03
Maternal: Obediência. Amizade na família
2°ciclo: O Passe

LIVROS DO MÊS

Vida e Sexo
Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel
de CHF 18.- por CHF 14.-

Le Livre des Médiums
Allan Kardec
de CHF 29.- por CHF 23.-

